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SUMÁRIO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
(Apresentar a perspectiva e conceitos que fundamentam o trabalho de estágio
realizado, os objetivos do relatório e as partes que o constituem.)

2. ATIVIDADES REALIZADAS
2.1. No campo de estágio
2.1.1. (Listar cada uma das atividades realizadas durante o período de estágio na
escola – preparação e materiais (caso seja pertinente) –, seus participantes,
tempo investido e refletir sobre cada uma delas. Traçar uma relação com o Plano
de Estágio.)
2.2. Fora do campo de estágio
2.2.1. (Listar cada uma das atividades realizadas fora do campo de estágio –
participação nas atividades da disciplina, preparação de sequências didáticas,
apresentação de seminários / I Encontro de Estágio Escola – e refletir sobre cada
uma delas.)

3. AVALIAÇÕES
3.1. Auto-avaliação
3.2. Considerações sobre as avaliações realizadas por terceiros
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
(Retomar as atividades realizadas, as avaliações recebidas e ponderar sobre como
elas contribuíram positiva ou negativamente para o seu aprendizado e, principalmente,
para sua atuação como futuro professor.)

5. REFERÊNCIAS
6. ANEXOS E APÊNDICES
6.1. Termo de compromisso assinado
6.2. Controle de freqüência e atividades preenchido e assinado
6.3. Avaliação do professor supervisor do Campo de Estágio preenchida e assinada
6.4. Avaliação do responsável pelo Campo de Estágio preenchida e assinada
6.5. Avaliação do professor orientador da UFOP preenchida e assinada
6.6. Declaração de realização de estágio preenchida e assinada
6.7. Cópia dos arquivos contendo os Planos de aula e os materiais utilizados – digital
6.8. Cópia dos arquivos contendo os materiais de Atividades outras utilizados – digital
6.9. Cópia do arquivos contendo o Plano de atividades no Campo de Estágio – digital
6.10. Cópia do arquivo do Relatório de atividades – digital

